Årsmelding 2019
1. Mål
Per desember 2019 har Velferdsalliansen EAPN Norway 18 medlemsorganisasjoner, og
gjennom året har organisasjonen satt seg syv mål som er spesifisert i vår handlingsplan.
1. Et aktivt og inkluderende velferdssamfunn som favner alle for å oppnå sosial
rettferdighet og verdige liv for hele befolkningen.
2. Bidra til utviklingen av en myndig arbeids- og velferdsforvaltning, som setter bruker
og brukermedvirkning i fokus fra dag ÉN.
3. Arbeid for sosial rettferdighet gjennom sosialpolitiske arrangement, prosjekt og
samarbeidsprosjekt.
4. Prosjekt, synliggjøring, profilering og kompetanseheving.
5. Råd, innspill, lobby og mediedekning som påvirker utviklingen av velferdssamfunnet.
6. Internasjonalt arbeid i European Anti-Poverty Network (EAPN), Baltic Sea NGO og
Nordic Welfare Platform 2 (restartes og videreutvikles).
7. Velferdsallliansen driftes godt og effektivt.
•
•
•
•

Mer og bedre samarbeid med både medlemsorganisasjoner og andre samarbeidspartnere
har vært en av våre hovedstrategier for å kunne nå målene ut fra økonomiske rammer og
menneskelige ressurser.
Hovedsakelig har vi overholdt handlingsplanen med de ressursene vi ble gitt ved tildeling
av drifts- og prosjektmidler, og målene har ikke endret seg.
Kurs for representanter i NAV brukerutvalg og regionale fattigdomshøringer kunne ikke
gjennomføres pga. avslag på prosjektsøknad.
2019 har vært preget av optimisme, engasjement og stabilitet. Velferdsalliansen har blitt
styrket som en relevant aktør for et aktivt inkluderende velferdssamfunn for alle, også for
fremtiden.

2. Planlagt og gjennomført i 2019
•
•
•

Handlingsplanen har blitt hensiktsmessig justert i henhold til tilgjengelige midler.
Vi fikk ikke prosjektmidler, verken til brukerutvikling i NAV, eller til sosialpolitisk
påvirkning i valgkampen.
Gjennom samarbeidsprosjekter og egne arrangement, har vi likevel oppnådd
synliggjøring og profilering, og fullført mye som står i handlingsplanen.

3. Styrearbeid
•

Styret har jobbet stabilt og hatt færre møter enn i foregående år. Et økt ansvar har blitt
delegert daglig leder, som har bidratt til tett oppfølging og gjennomføring av vedtak
innenfor rammen av det reviderte budsjettet.
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•
•

Det har vært stor enighet rundt styrets beslutninger om hvordan vi vil føre
organisasjonen fremover, og hvilken prioritering vi ønsker.
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fungerte som en ekstra motivasjonsfaktor
for å øke vår synlighet, og markere oss tydeligere i relevante saker. Gjennom synlige
aktiviteter, som sosialpolitisk forum og andre initiativ med søkelys på kampen mot
fattigdom og sosial ekskludering, har vi involvert medlemsorganisasjonene og bidratt
til økt debatt rundt våre hjertesaker.

4. Administrasjonsarbeid og økonomi
•
•
•
•
•
•

•
•

Vi har jobbet mye med å videreutvikle gode rammer og effektive rutiner for
økonomistyring, og har støttet medlemsorganisasjoner i dette så godt det har latt seg
gjøre ressursmessig.
Vi har jobbet kontinuerlig med å tilpasse aktiviteter etter de ressursene vi har hatt til
disposisjon – både økonomiske og menneskelige.
Mye tid ble brukt på forberedelse av styremøter, samt jevnlig kontakt med styret og
medlemsorganisasjoner, og ikke minst opplæring og oppfølging av pratikanter.
Vi har investert god tid på forberedelse av møter i AU Sentralt brukerutvalg, Sentralt
brukerutvalg, brukerutvalgene på fylkesnivå, kontaktutvalgene og internasjonalt
arbeid.
Vi har også brukt ekstra tid på oppfølging av en ansatt som var sykemeldt frem til
arbeidsforholdet ble avsluttet i august.
Vi har tilbudt to praksisplasser i 2019, med medfølgende oppgaver i form av
opplæring og oppfølging.
o Den første startet i mai og gikk fra 15. november over i midlertidig stilling med
lønnstilskudd.
o Den andre praktikanten begynte 15. november: en avtale med Nav om
arbeidstrening i ordinær virksomhet fram til 29.02.2020.
Vår økonomikonsulent har gått over til å være fulltidspensjonist fra og med
31.desember, men vil bistå på timebasis i arbeidet med årsoppgjøret.
Organisasjonen har blitt styrket med en nyansatt organisasjonskonsulent fra 20. mai,
først i vikariat, og deretter i fast stilling fra september. I tillegg er sekretariatet styrket
med de to overnevnte praktikantene, hvorav den ene nå er midlertidig ansatt med
lønnstilskudd fram til 18.05.2020.

5. Årsmøteresolusjon
Tema for 2019 var «Et inkluderende velferdssamfunn som ikke holder noen utenfor».
Tanken bak temaet var årsmøtets ønske om å bidra til at det skapes rammer som setter
mennesker som opplever fattigdom og sosial ekskludering i stand til å ta ansvar for eget liv,
for dermed å kunne leve sine liv i verdighet.
Det ble derfor sett som avgjørende å sikre at deres stemmer blir hørt og lyttet til, når politikk
som påvirker dem blir utviklet og gjennomført. I tillegg etterlyste resolusjonen tiltak som
sikrer et likeverdig og inkluderende samfunn i Norge, der alle mennesker blir sett på som en
ressurser fremfor en utgiftspost.
Resolusjonen vedtok et særlig fokus på å sikre økte inntekter og forsterkede muligheter for
lavinntektsfamilier, samt å arbeide mot helsefattigdom. Den ble sendt til presse,
medlemsorganisasjoner, samarbeidspartnere, politikere og delt på hjemmeside og sosiale
media.
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Vi har nådd målet vårt i 2019 ut fra stort engasjement blant medlemsorganisasjonene.
Temaene i resolusjonen har blitt løftet opp mer eller mindre gjennom hele året, på forskjellige
arenaer vi har vært til stede på – særlig under Arendalsuka, dialogmøtene på Eidsvoll og
Ørlandet, utdelingen av Tommel Opp-prisen og lanseringen av vår førte Poverty Watch.
Pressen har dessverre ikke vært særlig interessert.

6. NAV-kurs og NAV brukerutvalg
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Vi har deltatt i flere utvalg i NAV og vært aktive i påvirkning av endringer som er
relevante for våre målgrupper.
I forkant av søknadsprosessen hadde vi et møte med Avdir, hvor vi blant annet fikk
tilbakemelding på hva vi burde synligjøre i søknaden. Dette etterfulgte vi, men fikk
allikevel avslag på finansiering. Avslaget medførte at prosjektet ikke ble gjennomført
slik vi ønsket. Vi har hatt kontakt med brukerrepresentantene våre gjennom året, og
noen har fått veiledning på telefon og e-post. Imidlertid ser vi stadig et presserende
behov for å styrke opplæringen av våre egne brukerrepresentanter, dersom vi skal
kunne bidra på en god måte til at NAV blir bedre for brukere og ansatte i fremtiden.
Vi opplever at flere representanter etterspør kurs og personlig veiledning for å føle seg
trygge og i stand til å bidra konstruktivt i NAVs brukerutvalg. Spesielt med tanke på
digitalisering og sammenslåinger av NAV-kontor, og nye problemstillinger som har
oppstått i det siste, som Nav-skandalen,
Vi har deltatt i NAVs brukerutvalg i Oslo, Bergen, Hedmark, Østfold, Akershus og
Sør-Trøndelag og senere etter sammenslåingen: Innlandet, Agder, Viken, Trøndelag.
Vi har deltatt på møter i AU for Sentralt brukerutvalg og i Sentralt brukerutvalg, hvor
det også forberedes agenda til brukerutvalgsmøtene.
Vi har deltatt på innspillsmøter om digitalisering av NAVs tjenester, hvor vi har løftet
problemstillinger, dilemmaer og ønsker på vegne av våre målgrupper.
Vi har gitt innspill til en arbeidsgruppe for kommende NAV Nordre Follo, om
hvordan de skal sikre god brukermedvirkning i tjenesteutvikling og daglig drift.
10. september deltok vi på workshop for brukerorganisasjoner i regi av NAV Viken,
der vi ga innspill til hvordan det nye fylket skal sikre god brukermedvirkning.
Vi deltok på workshop for Sentralt brukerutvalg om «Ungt utenforskap – inkludering i
skole og arbeidsliv 10.desember.

Noen av fokusområde for 2019 har vært:
• Brukerundersøkelsene for personbrukere og arbeidsgivere
• Trygdeskandalen/NAV-skandalen
• Digitaliseringsstrategi
• Effektivisering og koordinering av informasjon i NAV
• NAVs praksis og rutiner rundt omsorgslønn
• Innstrammingene i AAP-ordningen

7. Helsetilsynets brukerutvalg
Vi har deltatt fast i det nye brukerutvalget i Helsetilsynet som i 2019 gjennomførte fire møter.
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8. Markering av FN-dager
Den internasjonale kvinnedagen 8. mars
Gjennom våre medlemsorganisasjoner Mental helse Bamble og Telemark innvandrerråd,
deltok vi på markering av kvinnedagen, hvor vi holdt appell i Porsgrunn. Tema var
«Kvinnekampen hele året, We All can do It!» Rødt Porsgrunn, Rødt Bamble og Rødt
Grenland ungdom var arrangører.
Verdensdagen for psykisk helse
Markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, med tema «Gi Tid», ble gjennomført som
planlagt 10. oktober i samarbeid med Mental Helse Bamble og Telemark innvandrerråd
(TIR). 2019-kampanjen hadde som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting
som er godt for den psykiske helsen. «Gi tid» var første tema under paraplyen
«Oppmerksomhet og tilstedeværelse», som skal gjelde for 2019-2021. Sammen med Mental
Helse Bamble hadde vi stand på Brotovet på Stathelle, hvor vi pratet med forskjellige
mennesker om psykisk helse, samt med ordfører i Bamble, Hallgeir Kjeldal.
Den internasjonale dagen for avskaffelse av fattigdom
Den internasjonale dagen for avskaffelse av fattigdom 17.oktober, ble blant annet markert
med publisering av vår Poverty Watch for 2019. Se egenproduksjon.

9. Basic Income: “Visions for a Brighter Future” UBI-Nordic 2019 – Oslo,
April 5.-7.
Velferdsalliansen EAPN Norway var en av samarbeidspartnerne bak konferansen initiert av
BIEN Norge. Et av formålene med konferansen var å diskutere hvordan en innføring av
borgerlønn kan skje her i Norge og hvilke utfordringer vi i de nordiske landene kan møte på.
Et annet formål var å diskutere borgerlønn og økonomisk fordeling i sammenheng med
fattigdom, bistand, utvikling og bærekraft, samt satsing på sosiale sikkerhetsnett, inkludert
bærekraftsmålene i FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling.
Fra vårt nettverk og sekretariat deltok fire representanter aktivt i tilrettelegging og praktisk
gjennomføring av bevertning og annet under hele arrangementet.
Velferdsalliansen gjennomførte sesjonenen «From Welfare Net to Income Floor». Rune
Halvorsen ledet paneldebatten hvor Margunn Bjørnholt, Ivar Lødemel, Kalle Moene, Nanna
Kildal og Kirsten Rytter alle hadde innlegg om den Nordiske Modellen. De adresserte blant
annet hvordan modellen er under press, samt diskuterte hvordan vi kan skape bærekraftige
velferdsordninger. Det kom gode spørsmål fra salen fra de mange som hadde valgt å møte opp
til akkurat vårt arrangement.

10. Opprop i samarbeid med FSA
FSA – Foreningen for sosialt Arbeid, en av våre medlemsorganisasjoner, tok initiativ til
følgende opprop: «Vi som skriver under på dette oppropet støtter velferdsalliansens krav om
at alle som får barn må få rett til foreldrepenger tilsvarende folketrygdens minstepensjon. Det
er bra at 50 000 barn som blir født hvert år har foreldre som får full lønn i 10 mndr pluss
feriepenger. Desto mer urettferdig blir det at 8600 barn har foreldre som blir avspist med en
engangsstønad på kr 83140,-. Det er gjerne de av oss som har minst fra før; som ikke har vært
i arbeid de siste 6 mndr før barnet ble født; ungdom, arbeidsledige, syke eller på
tiltak. Samfunnet bruker årlig 26 mrdr.på foreldrepenger til de som jobber. Da har også
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samfunnet råd til å bruke 1 mrdr på at de fattigste familiene skal ha rimelige levekår det året
et nytt barn blir født. Dette er det viktigste tiltaket for å få ned barnefattigdommen i
Norge. Foreldrepenger til alle er et viktigere tiltak enn at alle får 80 kroner mer i måneden i
barnetrygd!».

11. Arendalsuka
Arendalsuka 13.-15. august - med stand hos Frivillighet Norge foran Arendal Kulturhus. Vi
fokuserte på en av våre kjernesaker, å få tannhelsen inn i folketrygden.

12. Sosialpolitisk forum
Slagord for 2019 var «Folkerøsta, din stemme teller» - planlagt sammen med Bikuben og
Batteriet Bodø. Fordi ingen av oss fikk bevilgning til prosjektet ble det ingen samkjøring, men
vi valgte likevel å gjennomføre valgkampanjen under denne parolen. Vi besøkte Dovre,
Arendal, Eidsvoll og Ørlandet i perioden 19. juni til 5. september.
Dovre (19. juni)
Første arrangement gikk 19. juni på Dovre ved «Skammens Monument»
Velferdsalliansen sammen med samarbeidspartnere fra Fattignettverket og ASI Sør-Trøndelag
som var med å sette opp monumentet i 2005 gjennomførte en aksjon som ble filmet. Dette var
starten på vår kampanje mot valget med slagord «Folkerøsta, Din stemme teller».
Eidsvoll 1814 (2. september)
Vi arrangerte en vellykket samling med politikere som stilte til valg i Viken Fylke på
Eidsvoll1814 i Wergelands hus. Panelet besto av politikere fra Rødt, SV, AP, Kystpartiet,
Venstre, Høyre og FrP. Vi opplevde en engasjert debatt hvor politikerne var
løsningsorienterte og lyttende, og tok problemer på alvor uten å ty til polemikk.
Det møtte også fram et lite knippe med engasjerte tilhørere som tilførte debatten gode
politiske poeng for vår målgruppe.
Ørlandet (5. september)
I samarbeid med Fattig Talt på Ørland gjennomførte vi en ny løsningsorientert debatt, hvor
både politikere og tilhørere var mer engasjert i å se etter løsninger enn å debattere
meningsforskjeller. Politikerne i panelet var fra SV, AP, SP, MDG, KrF, Venstre og Høyre.
De var lyttende og løsningsorienterte, og innspillene fra salen var mange og gode.
Der ble vi invitert tilbake for å evaluere hva som har blitt gjort, og å komme med nye innspill
til politikerne. Vi mener å ha funnet en god nøkkel til hvordan vi kan påvirke politikere og
myndighetsutøvere i fremtiden.
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13. Utdeling av Tommel opp-prisen på Soria Moria Hotell
Fredag 27. september ble den årlige Tommel opp-prisen delt ut for tredje gang, til en
journalist som hadde belyst fattigdom og mennesker som opplever fattigdom med verdighet,
respekt og på en nyansert måte. Årets vinner ble Jon-Inge Hansen fra Varden, for sakene
Hvorfor jobber så få somaliere? og De flykter til fred, frihet — og fattigdom. Varaordføreren i
Oslo, Kamzy Gunaratnam (Ap), overrakk prisen på vegne av Velferdsalliansen.
Målet med prisen er å sette søkelys på journalistikk som løfter stemmene og historiene til
mennesker som opplever fattigdom og utenforskap, og inkluderer dem i den offentlige
samtalen. Dette er viktig for å bryte ned fordommer, og spre kunnskap om fattigdommens
årsaker og konsekvenser i samfunnet rundt oss. Selv om tall og statistikk er nyttige for å følge
utviklingen i ulikhet og fattigdom, mener vi at god journalistisk formidling som viser
ansiktene og historiene bak tallene, er langt mer effektivt for å spre kunnskap om
fattigdomsproblemet.

14. Bostøttealliansen
Velferdsalliansen har vært med på å starte Bostøttealliansen som vi er medlem i. Det er en
felles plattform, og et kunnskapsgrunnlag med søkelys på bostøttens endringer og utslag for
brukerne. Vi har bidratt i flere høringer.

15. Boligaksjonen på Eidsvolls plass 22.09
I samarbeid med Boligaksjonen, Leieboerforeningen, Batteriet og andre deltok vi i
Boligaksjonen på Eidsvoll plass 22. august. Leieboerforeningen hadde ansvaret for
utspørringen av politikerne, som var enige om at dagens boligpolitikk ikke er god nok, men
som samtidig hadde ulike syn på hvordan problemene skal løses. Vi har også tilsluttet oss et
brev til Oslos kommunestyre med krav om en bedre sosial boligpolitikk.

16. Sysselsettingsutvalgets brukerseminar 18.09
Vi deltok på innspillsmøte for brukerorganisasjoner i anledning utvalgets NOU, som har som
mål å komme med anbefalinger til hvordan flere skal inkluderes på arbeidsmarkedet. Her kom
vi med muntlige innspill basert på utvalgets fremlegg og deltok i diskusjon av rapporten.

17. Kontakt med medlemmer og samarbeidspartnere
Bikuben og Batteriet Bodø
Vi hadde samarbeidsmøte i Harstad om kommende felles aktiviter og ble enige om å bruke
slagordet «Folkerøsta din stemme teller» for å påvirke politikken før kommunevalget.
IHSG (Internasjonal helse og sosial gruppe)
Vi deltok på organisasjonens årsmøte.
Sagatun Brukerstyrt Senter
28.mars holdt vi foredrag om oppvekst og levekår, som resulterte i at Sagatun Brukerstyrt
senter søkte om medlemskap i Velferdsallliansen. Medlemskapet ble enstemmig vedtatt av
styret.
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Konferanse – Knutepunkt for Recovery
Vi deltok på workshop på Gardemoen for samarbeidspartnere og interessenter, arrangert av de
regionale brukerstyrte sentrene, inkludert Sagatun og Bikuben, 07.11.19. Tema var «Status og
veien videre for de regionale brukerstyrte sentrene. Hvordan kan vi samarbeide videre for å
fremme brukermedvirkning, livsmestring og recovery?».
Samarbeidsmøte mellom Velferdsalliansen EAPN Norge, Bikuben og Opplevelseskortet
Målet med møtet var å finne felles strategier for å skape en mer VI opplevelse i
Velferdsalliansen. Vi ønsket å finne hva er viktig for oss å møtes på som medlemmer og hva
kan vi kreve av hverandre. Vi diskuterte at vi må bli tydelig på hva medlemmer kan forvente
av administrasjon, hva administrasjon kan forvente av medlemmer og hvordan vi skal gjøre
det i fellesskap.
Deltakelse på 10-års jubileum for Frivillighetssentralen i Alicante 25.-27. oktober
Frivilligsentralen Costa Blanca Nord en den eneste frivillighetssentralen utenfor Norges
grenser. Den har sitt utspring fra Total Rehab som er en av de eldste medlemsorganisasjonene
i Velferdsalliansen EAPN Norway. Målet med deltakelsen var først og fremst å støtte Total
Rehab og å se på resultatet av Norges avgiftspolitikk og pensjon/trygdeordninger, som gjør at
mange blir ufrivillige tvangsboende i utlandet da de ikke ser muligheten til å opprettholde en
noenlunde levestandard i Norge. Dette blir på folkemunnet kalt «sosial dumping av nordmenn
i utlandet».
Foreldreutvalget for barnehager
Vi har deltatt på noen møter/konferanser i regi av foreldreutvalget for barnehager. Noen tema
som ble tatt opp var hvordan foreldre kan påvirke arbeidet mot mobbing, kvalitet og mat i
barnehagen, trygt og godt barnehagemiljø, overgang barnehage-hjemme, samarbeid hjembarnehage.
Medlemssamling
Her var det søkelys på diskusjon og samarbeid om løsninger på aktuelle problemstillinger,
samt kompetanseheving innen lobbyvirksomhet. Vi har hatt løpende kontakt med alle våre
medlemmer gjennom året.

18. Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
Vi holdt innlegg på pasient- og brukerombudenes kontaktmøte på Hamar 26.9.19. Tema var
levekår og utenforskap, sosial ulikhet i helse og levekår, og todelt helsetjeneste.
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19. Kompetanseheving/arbeidsmøte i sekretariat
Møtet handlet om å kartlegge ressurser og oppnå en felles visjon for videre arbeid. Ellen
Bachmann fra Batteriet Oslo ledet prosessen.

20. Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF) og Kontaktutvalget (KU)
Vi har deltatt og bidratt på møter i regi av SF, samt deltatt i kontaktutvalget og holdt innlegg
for statsråden.
Noen fokusområder i år har vært:
• Samspill med offentlige ytelser og behov for styrket informasjonsflyt og oppfølging i
NAV
• Inkluderingsdugnaden
• Innspill til statsbudsjettet 2021
• Strategien mot barnefattigdom
• Bufdirs rapport om barn som lever i fattigdom
• NAV-skandalen og felles SF-initiativ for et bedre NAV
• Evaluering av SF
Møtedatoer:
SF 28. januar; SF 29. mars; KU 30. april; SF 14. juni; SF 29.-30. august; KU 24. september
SF 13. november; KU 9. desember.

21. Makt og muligheter
Konferansen er en arena for nettverksbygging og kompetanseheving for frivillige
organisasjoner. «Fortellingen om oss» og hvordan hver organisasjon aktivt kan bruke sin
historie til å oppnå gjennomslag for sin sak, var tema i år. Vi deltok aktivt i gruppearbeid.

22. Internasjonalt arbeid
EAPN: (se egen detaljert rapport)
• EXCO: Vi har deltatt på 3 Exco-møter (april, juni og september)
• EUISG: Vi har deltatt på 3 møter (mars, juni og september)
• BUREAU: Vi har deltatt på 5 fysiske møter og 7 møter online.
• Kompetanseheving: Vi har deltatt på kurs med fokus på kommunikasjon på digitale
flater.
• PEP: Vi deltok først på koordinatormøte i Helsinki i mai. Her var fokus evaluering av
2018-møtet og å finne relevante temaer for PEP-møtet i 2019. Dessuten diskuterte vi
hvordan EAPN kan involvere andre arbeidsgrupper og styringsgrupper, for å
synliggjøre temaer som tas opp under PEP-møtet, spesielt med tanke på at PEP er den
største happeningen av alle EAPNs aktiviteter. Det ble også diskutert hvordan vi kan
få landenes respektive sosial- og arbeidsdepartementer til å vise interesse.
• Nordisk forberedelsesmøte PeP (23.10 – 24.10): La strategi og planla felles brosjyre
til møtet i Brussel sammen med delegater fra Sverige, Danmark, Finland og Island.
• PEP 2019 ble avholdt i Brussel 18-19 november: Vi valgte å fokusere på to temaer i
år, henholdsvis bolig og deltakelse i samfunnet. På møtet ble også andre temaer berørt,
som eksempelvis arbeid til alle og sikring av en tilstrekkelig minimumsinntekt.
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•

o Våre delegater deltok i gruppearbeid med fokus på helsehjelp for sårbare
grupper i samfunnet og sosial boligpolitikk. Innenfor helsehjelp diskuterte de
blant annet helsetilbud for hjemløse, papirløse og mennesker innen rus og
psykiatri, samt tilgjengelighet og kostnadsbarrierer. Tannhelse var også et
tema. Vår delegasjon ble ikke med denne gruppen videre, ettersom vi valgte å
fokusere på bolig i neste runde av gruppearbeidet.
o Under gruppearbeidet opplevde vi stor forundring fra de andre landene da de
hørte om fattigdommen i Norge. Det ble konstatert at alle landene opplevde
mye av den samme problematikken når det gjelder bolig for vanskeligstilte.
Alle nevnte problemer med å få lån, dyre og dårlige private utleieboliger, og
mangel på adekvate kommunale/statlige boliger. Det ble konkludert med at
ingen av deltagerlandene kunne tilby gode sosiale boliger til alle som har
behov for dette. Den største forskjellen mellom Norge og de fleste andre
landene, er at andre europeiske land har er en større andel hjemløse, og at
mange i gruppen har barn. I tillegg har Norge et mer omfattende sikkerhetsnett
for utsatte grupper i samfunnet, takket være den nordiske velferdsmodellen.
PeP Comm’on Working Group: Vi deltok på strategimøte i Warszawa om utvikling av
en felles kommunikasjonsstrategi for EAPN. I etterkant har vi bidratt til arbeidet med
en felles brosjyre ved å utarbeide et kapittel om kompetansebygging. Vi vil bidra
videre i prosessen i 2020.

Revitalisering og utvikling av Nordisk Velferdsplattform (se egen rapport)
Prosjektet gikk ut på å gjennomføre en konferanse, der alle de nordiske landene sammen
bygget en felles forståelse for utfordringer på velferdsområdet, og gode løsninger på disse.
Målgruppen var samarbeidspartnere i de nordiske, baltiske og europeiske landene, som slik
som oss arbeider for sosial rettferdighet, sosial inkludering og en bærekraftig velferdsmodell.
Foreløpig er avdelingene til EAPN i Sverige, Finland, Island og Danmark med i prosjektet.
Peer Review on Low Income Families, 28th and 29th November, Oslo
Vi deltok på vegne av Samarbeidsforum (SF), og holdt innlegg hvor vi fremmet SF sitt syn på
den økende barnefattigdommen og mulige løsninger.
Skandinavisk samarbeidsmøte
Samarbeidsprosjekt mellom Umeå Studentkår, Region Vãsterbotten, Resurscentret
Foregångarna og BIKUBEN: Vi deltok og bidro under konferansen med workshop 4.oktober
på Umeå universitet. Hovedtema var unges psykiske helse i et nordisk perspektiv.
Vi satte søkelys på Recovery-erfaringer fra grasrota ved Ann-Kirsti Brustad og Stig Moe,
Bikuben, i innlegget «Evidensbaserade program för ungas psykiska hälsa». Velferdsalliansens
sekretariat holdt innlegg om bredere muligheter som finnes i nettverket for å jobbe med
Recovery fra grasrota – nasjonalt, i Europa og i Norden.
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23. Egenproduksjon
Poverty Watch på norsk og sammendrag på engelsk
Gjennom rapporten presenterte vi den nyeste tilgjengelige statistikken på fattigdom i Norge. I
tillegg la vi fram våre vurderinger av utviklingen, og vårt syn på hvordan fattigdommen kan
reduseres. Med rapporten ønsket vi å bevisstgjøre og spre kunnskap om situasjonen rundt
fattigdom og utenforskap, sett fra vårt ståsted.
Artikkel på hjemmesiden «Vår reaksjon på statsbudsjettet 2020»
Detaljert vurdering dagen etter lanseringen av budsjettet. Fikk stor synlighet på nettsiden og
via SoMe.
Høringssvar
De siste 6 månedene av 2019 har vi prioritert høringsuttalelser i større grad enn tidligere. Vi
vil fortsette å prioritere å utarbeide gode svar på høringer med relevans for våre målgrupper i
2020.
• Høring – forslag til endringer i forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk
helsehjelp i spesialhelsetjenesten (01.12.2019)
• Høring – forslag til endringer i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for
økonomisk sosialhjelp (09.12.2019)
• Høring – forslag om regler for uføres alderspensjon (13.12.2019)

24. Omtale: Eks intervjuer, artikler og reportasjer
•
•
•

Facebook: Vi har hatt noe bedre besøk på vår Facebook-side, inkludert kommentarer
og reaksjoner fra folk som følger oss.
Intervju på NRK P2 om NAV-skandalen: Daglig leder uttalte seg om saken samme
dag som skandalen ble kjent.
Artikkel på Velferd.no om SF-initiativet «Fremtidens Nav - Ingenting om oss uten
oss!»

25. Hva har vi oppnådd?
Velferdsalliansen EAPN Norge jobber fortsatt med å sette fattigdomsbekjempelse på
dagsorden for et aktivt inkluderende velferdssamfunn for alle. Selv om det er vanskelig å
måle, jobber vi systematisk med dette på alle arenaer. Imidlertid kan ikke si at vi har nådd
målet vårt når vi år etter år opplever at forskjellene i Norge øker, og når vi ser hvordan det
merkes i lommeboka, på helsa og i mulighetene til å få fast jobb. Det merkes i hverdagen for
de over 100 000 barna som vokser opp i fattigdom og ikke har råd til utstyr til
fritidsaktiviteter, gode klær og bursdagsgaver, noe som skaper utenforskap og sosial
ekskludering. Det merkes også i lommeboka og i livene til alle som mister sine ytelser.
Når det gjelder bidrag til utviklingen av en myndig arbeids- og velferdsforvaltning som yter
god service for brukere, opplevde vi noe positiv utvikling. Likevel har særlig NAV-skandalen
og AAP-endringene vist at NAV-systemet har betydelige utfordringer som medfører store
negative konsekvenser. Vi er imidlertid optimistiske med tanke på at det som nå kommer
fram, kan skape politisk vilje til å ta tak i utfordringene.
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Vi har klart å dele mer kunnskap og å skape en rød tråd mellom vårt arbeid internasjonalt og
nasjonalt. Vi arbeider bevisst for en god og effektiv drift av Velferdsalliansen EAPN Norway,
og for å styrke organisasjonen gjennom en strategi for bærekraftig utvikling av virksomheten.
Vi ønsket i 2019 å være mer synlige i distriktene, og vi planla å være mer synlige i
lobbyvirksomhet og media. Det har vi i noen grad klart å oppnå.

26. Økonomistyring/ressursbruk
Ved bidrag av momskompensasjonene fra Lottstift viser årets resultat et overskudd på
kr 114 324, noe som er muliggjort delvis ved underbemanning uten bruk av overtid og ellers
tett resultatoppfølging fra periode til periode.

27. Arbeidsmiljø
Vi har vært to ansatte frem til mai 2019, og dette har ført til at de ansatte har jobbet mye
frivillig overtid for å holde organisasjonen i gang. Vi har blitt styrket med nye medarbeidere,
men trenger ekstra kompetanse på områder som kommunikasjon og lobbyvirksomhet.
Styret i Velferdsalliansen EAPN Norway 2019
Styret består per 31.12.2019 av tre menn og fem kvinner. Virksomheten forurenser ikke det
ytre miljø.
Styreleder: Torvald Øien

Politisk 1. nestleder: Sara Anne Warhuus

Organisatorisk 2. nestleder:
Solveig Askjem
Styremedlem: Sahardid Salad

Styremedlem: Grete Eid Johansen

Styremedlem: Reidun Berger

Ansattes representant: Eva Karlsen

Styremedlem: Waqas Hussein
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